
Prin intermediul acestui material, dorim să explicăm de ce activitatea 
de tineret are nevoie de sprijin și de o finanțare suficientă.
Pe baza Cartei Drepturilor Omului, afirmăm mai întâi de toate:
Fiecare persoană are dreptul și merită să fie însoțită în educația 
și dezvoltarea sa.
Open Youth Work este o formă alternativă de învățare și educație 
deschisă tinerilor.

În cadrul dialogului privind tineretul, au fost definite 11 obiective, 
obiectivele europene pentru tineret, care au servit drept bază 
pentru strategia europeană pentru tineret. Acestea menționează: 
"Tinerii sunt subreprezentați în procesele de luare a deciziilor care 
îi afectează, deși implicarea lor este crucială pentru democrație. 
Aceștia au nevoie de acces la spații fizice în comunitățile lor 
pentru a-și stimula dezvoltarea personală, culturală și politică."
Pentru a sublinia importanța tinerilor, precum și nevoile și 
oportunitățile de dezvoltare ale acestora, Comisia Europeană, la 
propunerea Ursulei von der Leyen, a desemnat anul 2022 drept 
"Anul European al Tineretului".

Profesioniștii europeni au identificat în comun ce trebuie să fie 
lucrul cu tinerii și de ce formă de sprijin are nevoie.

Lucrul cu tinerii este:

1.    UNIVERSAL 

2.    GRATUIT

3.    EDUCAȚIONAL

4.    PRIMITOR

5.    SIGUR 

6.    ÎNVĂȚARE SOCIALĂ

Activitatea deschisă pentru tineret este disponibilă și accesibilă pentru 
toți tinerii.

Activitatea deschisă pentru tineret îmbogățește învățarea și permite 
învățarea în diferite situații de viață.

Activitatea deschisă pentru tineret nu trebuie să îi coste pe tineri.

Tinerii se simt confortabil să intre în centru și să vorbească cu ceilalți tineri 
sau cu personalul.

Tinerii sunt protejați împotriva răului de către profesioniști calificați.

Tinerii ajung să se cunoască între ei și învață cum să se comporte în 
anumite situații.
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CENTRELE DE TINERET 
Centrele deschise pentru tineret reprezintă o nevoie de bază a 
comunităților locale, deoarece toate comunitățile au nevoie de un 
spațiu independent, autonom și de încredere pentru tineri, care să 
fie o ancoră în viața socială a comunității.
Centrele deschise pentru tineret sunt medii accesibile, fără bariere 
și sigure, care le permit tinerilor să înțeleagă mai bine realitatea 
din jurul lor. Spațiile unui centru deschis pentru tineret trebuie să 
fie durabile și multifuncționale pentru a oferi atâtea activități câte 
tinerii au nevoie. 
Tinerii din comunitate sunt adevărații proprietari ai spațiului. Sarcina 
lor este de a desfășura activități care vizează creșterea individuală, 
de grup și intergenerațională. Din acest motiv, un centru de tineret 
trebuie să fie guvernat de un contract care să fie valabil cât mai 
mult timp posibil, în conformitate cu reglementările naționale, 
pentru a asigura continuitatea, fiabilitatea, durabilitatea și echitatea 
oportunităților oferite.

LUCRUL CU TINERII
Standarde de calitate diferite se aplică activităților de tineret și 
activităților deschise pentru tineri, fiecare dintre acestea având 
propriile măsuri și indicatori. Recunoașterea activității pentru 
tineret este o realizare pentru toate țările UE, țările participante 
la programe și țările partenere implicate în programele europene 
pentru tineret. Lucrătorii din domeniul tineretului și/sau ONG-
urile au reprezentanți care colaborează în cadrul unui consiliu care 
abordează nevoile și tendințele activității de tineret din întreaga 
Europa.

LUCRĂTORUL DE TINERET
Lucrătorii de tineret care lucrează într-un centru deschis pentru 
tineret trebuie să fie profesioniști, să aibă experiență și să fie angajați 
pe baza unui contract. 
Stabilitatea profesională a lucrătorilor de tineret are un impact pozitiv 
asupra interacțiunii acestora cu tinerii și asupra activității în sine. 
Competențele, cum ar fi noțiuni de bază de psihologie și sociologie, 
metode și tehnici de educație non-formală, metode de coaching, 
sunt necesare și, prin urmare, sunt, de asemenea, cuantificabile în 
termeni de salariu și timp de lucru. 
Pentru a realiza acest lucru, toate țările UE, țările participante la 
programe și țările partenere implicate în programele europene pentru 
tineret trebuie să recunoască munca de tineret ca pe o profesie și nu 
ca pe o meserie. 
Un centru de tineret dispune de personal adecvat corespunzător 
numărului de tineri care locuiesc în cartierul/regiunea/orașul respectiv. 
Numărul de posture de lucrători de tineret finanțate de stat reflectă 
nevoile de integrare, cerințele legale și cerințele administrative. 
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VOLUNTARIATUL ÎN CENTRELE DE TINERET
Voluntariatul este o formă adecvată de angajament și, prin urmare, 
este reglementat și recunoscut. 
Parteneriatele cu instituțiile de învățământ le permit tinerilor să 
își recunoască voluntariatul ca fiind un proces de învățare prin 
implicarea lor în centrele de tineret. 
Cooperarea dintre instituțiile de învățământ și centrele de tineret 
face parte dintr-un standard de calitate pentru școli și universități, 
pentru a crește disponibilitatea oportunităților de învățare pentru 
tineri.
Centrele de tineret au acces la resurse prin diverse programe 
stabilite și reglementate de instituții locale, regionale, naționale și/
sau internaționale. 

RESURSE
O parte din resursele financiare sunt puse direct la dispoziția tinerilor 
pentru a încuraja inițiativa și responsabilitatea. Resursele nu sunt 
doar financiare, ci pot lua, de asemenea, forma unor materiale, 
echipamente, sprijin și acces la factorii de decizie.

Acest pliant a fost elaborat în cadrul proiectului "Open Youth Work 
for Open Society - Give a chance to informal youth centres". Proiect 
cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Conținutul 
reflectă doar punctul de vedere al autorului. Comisia Europeană nu 
este responsabilă pentru informațiile conținute în acesta.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați:
www.youthcentres.eu/ro
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